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Projenin 
Konusu

 Okulumuzun temel amacı olan hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan 

bireylerin meslek becerileri kazanarak sosyal yaşama ve ekonomik 

hayata kazandırılmasıdır. Projemizle bu amaca ulaşmak için

o ̈ğrencilerimiz eksik olan uygulama becerilerinin kazandırıması ve 

mesleki kazanımlar elde etmesi sağlanacaktır. Projemizle ülkemizde 

pek yaygın olmayan ve kurumların pek üstlenmek istemediği sosyal 

sorumlulukların kazandırımasının da sağlanması amaçlanmıştır. 
Bireylerimize sunduğumuz eğitim kalitemiz artacaktır. Ailelerin 

okulumuza ve eğitime bakış açıları değişerek motivasyonları 

yükselecek ve daha çok destekleyeceklerdir. Aileler okulun desteği 

ile çocuklarına o ̈zgüven ve meslek kazandırıldırıldığını go ̈receklerdir. 

 Hareketlilikle o ̈ğrencilerimiz mesleki deneyimlerinin yanı sıra aileden 

uzak kalarak ayakta kalma, bağımsız  kararlar alma, arkadaş edinme, 

ekip ruhu kazanma, go ̈revlerini ve sorumluluklarını yerine getirme 

kazanımları elde edeceklerdir. Bu kazanımların okulumuza da katkısı 

olacak okul içerisinde diğer o ̈ğrencilerinde tavır ve davranışlarında 

gelişimler olacaktır. 

 Hareketlilikler ile okulumuz kurumsallaşacak ve AB düzeyinde 

deneyimler ve işbirliği süreçleri yaşayacaktır.





Yerel ve yurt dışı 
ortak kurumlar ve 
bu kurumların ana 

faaliyet konuları  



“Yeni Bir Hayat İçin 
Stajdayız” ile 
başlayan bir 

Kompost 
Hikayemiz.  Tarım ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yaygın olarak

geçim kaynaklarından biridir. Okulumuzda Tarım alanı

kurulduktan sonra toprağa ihtiyaç duyulmuş ve

yurtdışında gördüğümüz evsel atıklar çöpe gitmeyerek

kompostun ecrelerini görmüş ve incelenmiştir. 



Okulumuz 6 öğrenci Budapeşte 
6 öğrenci Viyanaya15 gün Tarım 

Alnında Türkiye'de ilk Mesleki 
alanda staj yapmak için Yurt 

dışına çıktılar. 

 Özel Eğitim Öğrencilerinin Avrupada iyi örnekleri

görüp , gördükleri kazanımlarla yurdumuzda ve

özellikle okulda uygulamayı hedeflemektedir.



Özeleğitime ihtiyacıolanhafifdüzeydeengelliöğrencilerimizingerek
yaşadığıandaki, gereksegelecektekiyaşantılarınısürdürmede, bağımsız

yaşambecerilerikapsamındayeralan“mesleköncesivemeslek
becerileri”ninkazandırılması, bağımsızveüretkenbireylerolarakyaşama

tam katılımlarınımeslekistajilepekiştirerekuygulamakistedik. 
Güncelaraştırmalarhafifidüzeydezihinselengellilereyönelikmesleki
eğitimalanındayetersizliklerinsözkonusuolduğunu, mevcuteğitimin
hafifdüzeydezihinselengelliöğrencilerkarşısındabaşarılıolmadığınıve

bukişilereyönelikayrıbiristihdamplanıbulunmadığıveistihdam
haklarındanzihinselengellilerinyeterincefaydalanamadıklarınıortaya

koymuştur. Engellilerineğitimveistihdam ihtiyacınadairverilergöz
önünealınarakprojemizigeliştirdik.



 O ̈zel alan ve meslek dersi 

öğretmenlerimiz katılımcıların 

alanlarına göre mesleki eğitim

programı hazırlamak amacıyla 10 

saatlik mesleki eğitim programları 

du ̈zenlenmis ̧tir. Bu programa göre

katılımcıların staj programına uygun 

olarak bilgilendirilmesi sağlanmıs ̧tır. 

Toprak ve fidan bilgisi, Toprağın ekime 

hazırlanması, Arazi ve iklim s ̧artları, 

Fidanlık Kurulması, Anaçlık ve damızlık 

parsel olus ̧turulması, As ̧ı Tekniği, 

Gu ̈breleme, Bakım ve Sulama 

konularında bilgiler verilmis ̧tir. Ayrıca 

Katılımcılara meslek alanları ile ilgili 

yeni gelis ̧imler, u ̈lkemizdeki ve 

du ̈nyadaki durumla ilgili bilgiler 

verilmis ̧tir. 



Projemizin 
Çıktıları ve 
Uygulanabirliği



Viyana ve Budapeşte’de 12 
öğrencimiz Tarım okullarında 

mesleki staj yapmaya başlamış ve bir 
çok tecrübeyle yurda geri 

dönmüşlerdir.



Basında yer alarak Özel Eğitim öğrencilerinin
farkındalığını ortaya koyduk. 



Okullarda ve 
Viyana’da Kompost

toprağıyla ve 
kompost yapımıyla 

tanıştık.

Hikaye burda başlıyor



VİYANA



VİYANA



VİYANA



VİYANA



VİYANA



FİNAL



Proje Çıktıları –
Sektörlerle

İşbirli



 SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ

KAPSAMINDA YEREL PROJELERE 

BAŞVURULDU

 Yurda döndükten sonra 

yaygınlaştırmak için KOPTEYAP (T.C 

Sanayi ve Teknojiler Bakanlığı KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 

Kompost yapımı ile ilgili proje 

yazılarak 10.10.2020 tarihinde kabul 

edilir ve Kompost evi yapılır. 



200m2 lik
kapalı sera nın
yanına
Kompost Evi
yapılır.



KompostMakine ile birlikte Tarım 
alanına KompostToprağı yapmaya 
başlamış ve sıfır atık kapsamında 
okul öğrencileri ve öğretmenleri 

biliçlenmeyebaşlamıştır. 



Kop İle Doğaya Dönüşüm Projesi ile Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Okulun 
resmi twiterhesabında tebrik etmiş ve 
topraklarımızla birlikte çiçeklerimizden 

istemiştir.





Başta TRTHABER 
olmak kaydıyla bir 
çok ulusal basında 

yer elmıştır. 





Konya'da Gıda Atıkları Kompost Oluyor - Karaman Habercisiwww.karamanhabercisi.com › Konya

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Pusula Haberwww.pusulahaber.com.tr › YEREL

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Haberler - Haberler.comwww.haberler.com › Güncel

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Konhaberwww.konhaber.com › haber-konya_da_gida_atiklari_k...

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Anadoluda Bugünanadoludabugun.com.tr › Konya Haber

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - BBNwww.bbnhaber.com.tr › konya-da-gida-atiklari-kompo...

 ÖZEL ÖĞRENCİLERİN GERİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ: KOP İLE ...konya.meb.gov.tr › www › icerik

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor | ONHaber.Net - Son ...onhaber.net › konyada-gida-atiklari-kompost-
oluyor

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor | ONHaber.Net - Son ...onhaber.net › konyada-gida-atiklari-kompost-
oluyor

 Konya'da Gıda Atıkları Kompost Oluyor - Konya iline bağlı Meram ilçesibeyazgazete.com

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Son Dakikasondakika.com

 Konya'daki özel öğrencilerin geri dönüşüm hamlesihakimiyet.com

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyorkonyaninsesi.com.tr

 Özel Eğitim Öğrencilerin Geri Dönüşüm Hamlesi - YouTubeyoutube.com

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor | Belge.com.tr - Yeni Türkiye'nin haber sitesibelge.com.tr

 Konya'da gıda atıkları kompost oluyor - Kanal 42 Haber | Türkiye'nin Yükselen Yıldızı | Konya 
Haberkanal42haber.com



Basında okulumuz 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjAAegQIARAC&url=https://www.karamanhabercisi.com/konyada-gida-atiklari-kompost-oluyor-24867h.htm&usg=AOvVaw0JAOaKOE_U0nX_XYWWMLOk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjABegQIAhAC&url=https://www.pusulahaber.com.tr/konyada-gida-atiklari-kompost-oluyor-1427011h.htm&usg=AOvVaw0pWzrB6-uhchOvSSiNgOxT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjACegQIAxAC&url=https://www.haberler.com/konya-da-gida-atiklari-kompost-oluyor-13863630-haberi/&usg=AOvVaw3OKb7s4qilq7ZqRuXepRFX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjADegQIBBAC&url=https://www.konhaber.com/haber-konya_da_gida_atiklari_kompost_oluyor-1523112.html&usg=AOvVaw2Gho2cswQ8a-eEqoHlm3Ze
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjAEegQICxAC&url=https://anadoludabugun.com.tr/konya-haber/kop-ile-dogaya-donusum-projesi-131816h&usg=AOvVaw0CrE374cIBYSOL8UII2fyX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjAFegQICBAC&url=https://www.bbnhaber.com.tr/konya-da-gida-atiklari-kompost-oluyor&usg=AOvVaw1qW1OuXOC1_ChWRcn36jb2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjAHegQICRAC&url=http://konya.meb.gov.tr/www/ozel-ogrencilerin-geri-donusum-hamlesi-kop-ile-dogaya-donusum-projesi/icerik/2251&usg=AOvVaw3U0opdVdUUgvnSPuq0RmFA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIpLq4y57uAhUI2BoKHQOJCMgQFjAJegQIChAC&url=https://onhaber.net/konyada-gida-atiklari-kompost-oluyor/&usg=AOvVaw0yxQWwVgpDdzbWqzMbmwqF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR9dSXzZ7uAhVITBoKHT2RBqY4ChAWMAF6BAgCEAI&url=https://onhaber.net/konyada-gida-atiklari-kompost-oluyor/&usg=AOvVaw0yxQWwVgpDdzbWqzMbmwqF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://beyazgazete.com/haber/2021/1/13/konya-da-gida-atiklari-kompost-oluyor-5919552.html&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegUIARDAAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sondakika.com/haber/haber-konya-da-gida-atiklari-kompost-oluyor-13863630/&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegUIARDKAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.hakimiyet.com/konyadaki-ozel-ogrencilerin-geri-donusum-hamlesi-1275792h.htm&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegUIARDjAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.konyaninsesi.com.tr/konyada-gida-atiklari-kompost-oluyor-781535h.htm&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegUIARDmAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DL9C_3UjO0qY&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegUIARD_AQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.belge.com.tr/haber-546035-konyada_gida_atiklari_kompost_oluyor.html&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegUIARCYAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kanal42haber.com/haber/konyada-gida-atiklari-kompost-oluyor-39105.html&psig=AOvVaw2gQMTVkxMF9hKWQk2rBd0v&ust=1610822972161000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjcwNepzZ7uAhW8gM4BHVtHDvYQr4kDegQIARBl


Basında 
Okulumuz 

 Özel öğrenciler, atıklardan ürettikleri toprakla çiçek yetiştiriyor -

 Haberlerhaberler.comÖzel öğrenciler, atıklardan ürettikleri 

toprakla çiçek yetiştiriyormerhabahaber.com

 Özel öğrenciler, atıklardan ürettikleri toprakla çiçek 

yetiştiriyoryenihaberden.com

 Özel öğrenciler, atıklardan ürettikleri toprakla çiçek yetiştiriyor 

...https://sonsoz.com.tr › Güncel Haberler

 ÖZEL ÖĞRENCİLER, ATIKLARDAN ÜRETTİKLERİ ... -

Mynethttps://www.mynet.com › ozel-ogrenciler-atiklardan-ur...

 HabertürkÖzel öğrenciler, atıklardan ürettikleri toprakla çiçek 

yetiştiriyorMeram ilçesinde, Melike Hatun Özel Eğitim Meslek 

Okulu tarafından yürütülen ve geri dönüşüm yoluyla kompost 

toprak yapımını içeren 'KOP ile ...2 gün önce

 Konya'nın özel öğrencileri! Atıklardan ürettikleri toprakla çiçek 

yetiştiriyorlarhaberdairesi.com

 (Görüntülü) ÖZEL ÖĞRENCİLER, ATIKLARDAN 

...www.haberolduk.com › goruntulu-ozel-ogrenciler-atiklar...

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.haberler.com/ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-13911058-haberi/&psig=AOvVaw0RIpqCXayewmyijwivq9E3&ust=1612901326981000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjo1r7mi9vuAhUH1uAKHX3HB6AQr4kDegUIARCQAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.haberler.com/ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-13911058-haberi/&psig=AOvVaw0RIpqCXayewmyijwivq9E3&ust=1612901326981000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjo1r7mi9vuAhUH1uAKHX3HB6AQr4kDegUIARCQAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.merhabahaber.com/ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyor-1832599h.htm&psig=AOvVaw0RIpqCXayewmyijwivq9E3&ust=1612901326981000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjo1r7mi9vuAhUH1uAKHX3HB6AQr4kDegUIARCTAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.yenihaberden.com/service/amp/ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyor-1613240h.htm&psig=AOvVaw0RIpqCXayewmyijwivq9E3&ust=1612901326981000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjo1r7mi9vuAhUH1uAKHX3HB6AQr4kDegUIARCWAQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik6qOVjNvuAhXJxIUKHSJ1CK8QFjABegQIARAC&url=https://sonsoz.com.tr/ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyor/&usg=AOvVaw0xbD3aGlv9FCTRbF84yoJy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik6qOVjNvuAhXJxIUKHSJ1CK8QFjANegQIBBAC&url=https://www.mynet.com/ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyor-6988836-myvideo&usg=AOvVaw3FmIUwe81Gc0ZNe40ljgH6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSzc6xjNvuAhXhmIsKHS00ApQQxfQBCDMwAA&url=https://www.haberturk.com/konya-haberleri/84524743-ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyor&usg=AOvVaw0HSvBpbg6RG6hZqlJAd1N3
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://haberdairesi.com/service/amp/yasam/konyanin-ozel-ogrencileri-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyorlar-42804h&psig=AOvVaw0-_MxSG_jDOLOTPjd4Ac8E&ust=1612901618714000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiA2MzxjNvuAhUOdBQKHTxpDXwQr4kDegUIARCaAQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwzOKojdvuAhVptIsKHbPlDRwQtwIwAXoECAYQAg&url=https://www.haberolduk.com/goruntulu-ozel-ogrenciler-atiklardan-urettikleri-toprakla-cicek-yetistiriyor/&usg=AOvVaw3clmhiJ0IbUYimhiC72fvB








Milli Eğitim Bakanı 
Sayın Mahmut Özer Okulumuza 

Ziyaret Etmiş ve Kompostmakinasını 
Türkiye Genelinde 33 tarım olan 

Özel Eğitim Meslek Okuluna 
yapılması için talimat verdi.



https://ozelegitimmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/meb-bakan-yardimcisi-mahmut-ozer-
okulumuza-ziyaretleri_10944698.html

Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek 
Okulunu ziyaretinde, atıklardan organik gübre üreten kompostmakinesini inceledi.

Makineyi beğenen Özer, ülke genelindeki diğer özel eğitim meslek okullarının da aynı imkana 
kavuşturulması talimatı verdi.

https://ozelegitimmeslekiegitim.meb.k12.tr/icerikler/meb-bakan-yardimcisi-mahmut-ozer-okulumuza-ziyaretleri_10944698.html


GERİ 
DÖNÜŞÜME 

ÖZEL DOKUNUŞ 



Meb sayfasında yayınlanan haber 
https://www.meb.gov.tr/meslek-liselilerden-atiklari-

gubreye-donusturen-makina/haber/23235/tr

https://www.meb.gov.tr/meslek-liselilerden-atiklari-gubreye-donusturen-makina/haber/23235/tr


İki okul ortaklaşa Kompost 
Makinası için Türkiye genelinde 

yatgınlaşmaya başladı

 https://www.konhaber.com/haber-

meslek_liseliler_atiklari_gubreye_donusture

n_makine_uretiyor-1589618.html



Özel Eğitim ve Rehberlik Genel 
Müdürlüğünce Kompost Makinasına 
“GERİ DÖNÜŞÜME ÖZEL DOKUNUŞ « 

adı verilerek Türkiye genelinde 
dağıtımına başlamış oldu 



Türkiye Genelinde Okullara dağıtımı yapılmaya
başlamıştır.





Milli Eğitim 
Bakanlığının talimatıyla 
Mehmet  Tuza Pakpen 
Mesleki Teknik Lisesi 
33 Tarım Alanı Okula 
Dağıtımını 
tamamlamıştır.



En kısa Zamanda Lansman Toplantısı Yapılavcaktır.



Kompost ile Türkiye 
Belediyeler Birliği Genç Dostu 

Şehirler Sergisine Özel Eğitim Ve 
Rehberlik Genel Müdürlük 

Standında yer aldık



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde 24-25 Ağustos'ta 
düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"ninaçılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla Ankara ATO CongresiumKongre ve Sergi Merkezi’nde okulumuz stantta yer 
aldı.



Milli Eğitim Bakanlığında Haberimiz 
https://meb.gov.tr/meslek-liseliler-atiklari-

gubreye-donusturen-solar-makine-
gelistirdi/haber/23928/tr

 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-

teknoloji/meslek-liseliler-atiklari-gubreye-

donusturen-solar-makine-gelistirdi/2347798



Basında Kompost Haberleri

 https://www.kanal42haber.com/haber/konyada-meslek-

liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi-

44867.html

 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/meslek-liseliler-

atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi/2347798

 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/meslek-liseliler-

atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi-1864020

https://www.kanal42haber.com/haber/konyada-meslek-liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi-44867.html
https://www.kanal42haber.com/haber/konyada-meslek-liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi-44867.html
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/meslek-liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi/2347798
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/meslek-liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi/2347798
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/meslek-liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi-1864020
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/meslek-liseliler-atiklari-gubreye-donusturen-solar-makine-gelistirdi-1864020


“Yeni Bir Hayat İçin Stajdayız” ile başlayan bir
Kompost Hikayemiz.



Teşekkürler ERASMUS+


